Svatí, kteří nás provázejí
Josef Cafasso (1811 – 1860), 23. června
Patron: duchovních ve věznicích, vězňů, zajatců
Atributy: kněz, salesián
Josef Cafasso, spolurodák svatého
Jana Boska, se narodil v chudé rolnické
rodině v Castelnuovu d'Asti (Itálie)
15. ledna 1811. V roce 1833 byl vysvěcen
na kněze a vstoupil do Kněžského
konviktu v Turíně, kde zůstal až do smrti.
Vedle formace kněží a výuky morální
teologie se zároveň věnoval službě
zpovědníka a s láskou sloužil těm
nejposlednějším, především vězňům a
odsouzencům na smrt.
Od počátku pomáhal materiálně i
duchovně Donu Boskovi; v letech 1841 – 1860 byl jeho duchovním
vůdcem a podporoval a bránil jej svou morální autoritou. Spolu
s Donem Boscem a Josefem Cottolengem pozvedl duchovní a mravní
život v tehdy bezbožném Turíně; velmi se staral o mládež. Výrazně se
také podílel na zakládání salesiánského řádu.
Při své duchovní správě ve vězení se usilovně staral o to, aby
se odsouzenci k smrti smířili s Bohem, byl proto nazýván „knězem
šibenic“. Zemřel předčasně 23. června roku 1860 v Turíně a je
pochován v tamním kostele Panny Marie Utěšitelky. V pohřební řeči
na něho Don Bosco vzpomíná jako na vzor kněžského života, učitele
kléru, vyhledávaného rádce, utěšitele nemocných, posilu umírajících a
přítele všech. Josef Cafasso byl blahořečen papežem Piem XI. v roce
1925, svatořečen byl papežem Piem XII. 23. června 1947.
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Úvodní zamyšlení
„Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a
kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
(Jan 6, 35)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Zveme farníky každý pátek k pobožnosti k Božskému Srdci Páně.
∗∗∗∗∗∗∗
KLUB ŽEN se koná pravidelně každou první středu v měsíci.
V červnu se uskuteční setkání ve středu 3. června 2009 od 16:00
na lounském děkanství. Přijďte a podělte se o své zkušenosti.
∗∗∗∗∗∗∗
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OPOČNĚ
Mše svatá za mír a pokoj v naší zemi v sobotu 6. června od 20:00.
Dramatizace „Každý své břímě aneb Podobenství o dobru a zlu“
v podání Miroslava Gabriela Částka věnovaná poslednímu lidickému
faráři P. Josefu Štemberkovi od 21:00. Vstup volný.
∗∗∗∗∗∗∗
SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve čtvrtek 11. června 2009 od 18:30.
∗∗∗∗∗∗∗
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V LITOMĚŘICÍCH přijmou v sobotu
20. června 2009 v katedrále sv. Štěpána (od 10:00) dva bohoslovci
Litoměřické diecéze, absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Jiří Smolek a Mgr. Kamil
Škoda. Do jáhenské služby vyprošujme novým jáhnům hojnost
Božích milostí.

Přehled bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše
31.05.2009

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Mše svatá v 08:30.
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor.

31.05.2009

KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA
Ve 14:00 v kostele sv. Jakuba Staršího v Cítolibech.

06.06.2009

MŠE SVATÁ ZA MÍR A POKOJ V NAŠÍ ZEMI
Ve 20:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opočně

„Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Aleluja.“
07.06.2009

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mše svatá v 08:30.

14.06.2009

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
Mše svatá v 08:30.
Slavnostní průvod k oltáři a požehnání městu.
Mši svatou bude doprovázet Lounský chrámový sbor.
Rodiče prosíme – vypravte družičky do průvodu.

19.06.2009

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
Mše svatá v 17:30.

21.06.2009

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30.

28.06.2009

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše svatá v 08:30.

Učící se církev
Téma 5. neděle velikonoční:
K nadpřirozeným skutkům je nutná milost
Přátelé, kolikrát se nám v životě stalo, že se nám lidé diví, že ještě
dnes můžeme věřit. Nebo, že můžeme žít v partnerství, které není zrovna
nejideálnější. Jak je vůbec možné odpustit tomu, který nám tolik ublížil. Že
může být někdo tak spravedlivý a čestný, když jsou všichni kolem něho tak
zištní, panovační, bezohlední a nečestní.
Právě o tom nám říká naše téma. Již v evangeliu jsme slyšeli
v podobenství o vinaři, kterého Pán Ježíš ujišťuje o tom, že církev, to
znamená společenství křesťanů, není ani tak organizace, ale živý
organismus, který je přimknut ke kmeni, zmrtvýchvstalému Kristu. Již od
svého počátku musela církev odolávat nenávisti a útlakům, ale právě, že je
vkořeněna v Krista, je nezničitelná. Právě zde bychom si mohli vypůjčit
slova básníka Viktora Dyka: „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne,
zahyneš“.
Míza proudící z kmene do ratolesti je symbolem Boží milosti. Milost
je to, co dostáváme z Boží přízně, nezasloužená pomoc, kterou nám dává
Bůh z lásky. Tuto milost nabízí Bůh každému člověku. Pán Ježíš říká:
„Nikdo nemůže ke mně přijít, koho nepřitáhne můj Otec“. Ale přesto je
na nás, abychom tuto nabídku přijali. Ještě to přirovnává ke svatebnímu šatu.
„Když se někdo stane křesťanem, je to nové stvoření“. Ano, i my jsme se
křtem stali „novým stvořením“. Jsme připoutáni ke kmeni, jako ratolesti
čerpáme mízu milosti a zároveň dispozice žít s Bohem a z Boha a jednat
z lásky k němu. A to až do těch okamžiků, kdy se s Bohem rozejdeme
těžkým hříchem.
Bratře a sestro, nezbavujme se této milosti, kterou nám Bůh nabízí.
Snažme se vždy znova a znova usilovat o to, abychom v milosti posvěcující
stále žili. Bůh nás svou pomáhající milostí stále provází v našem životě. Jeho
milost nás vybízí k dobrému jednání, udržuje v nás vytrvalost, abychom
dotahovali věci až do konce, povzbuzuje nás, ale také těší ve skleslosti a
beznaději. Příteli, zvláště pak pamatujme na to, abychom setrvali v dobrém
až do konce.
Amen
P. Werner Horák

